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Domov s vůní ovčí vlny
Než začnete číst
Děkuji vám, že jste se rozhodli sáhnout po této knize. Budete-li mít k textu
jakékoliv faktické, stylistické či i zcela nesouvisející připomínky, budu rád,
pokud mi je pošlete na e-mail mondy@merchalka.cz. Také se nenechte zmást
tím, že hlavní roli v tomto příběhu hraje borderák Kubíček známý ze série
Bordeří povídačky. Domov s vůní ovčí vlny je sice pohádka, ale v žádném
případě ne pro děti.
Tuto knihu můžete zcela volně šířit mezi svými známými, a to pod podmínkou
splnění několika velice jednoduchých bodů:
- Text nijak neupravujte, a to ani v případě, že v něm narazíte na chybu. Pokud
mě na ni upozorníte, velice rád ji opravím a zveřejním novou verzi e-knihy.
- Neprodávejte tuto knihu ani ji nepůjčujte za peníze.
- Soubor s knihou nezveřejňujte na žádných stránkách. Klidně jej posílejte emailem, bude-li to zapotřebí, ale nedávejte ji nikam nastálo.
Přeji příjemné počtení.
Pavel Mondschein
Další příběhy z tohoto i jiných cyklů najdete na stránkách
www.mondscheinovo.cz

Kapitola I.
Nad vrcholky kopců se zčerstva proháněl vítr a vesele ševelil v korunách
stromů. Měl radost. Aby také ne – po dlouhých měsících se konečně zbavil toho
lezavého mrazu a namísto něj teď mohl na motýlích křídlech roznášet vůni jara.
To ho bavilo mnohem víc. Přátelsky se zdravil s cvrlikajícími ptáčky, žertovně
vířil kolem prvních kvítků sedmikrásek a s chutí se bořil do husté srsti
borderáka, který ležel na kopci a s čumákem položeným na předních ťapkách
pozoroval skupinku budov dole pod svahem.

Kubík – tak se ten černobílý hafan jmenoval – si povzdechl až odněkud z
hloubi nitra a oříškové oči se mu zaleskly.
Prnk, vyhupsla mu mezi uši bleška Kristiánka, aby měla lepší výhled. Opřela
se o chlup, jenž psovi neposlušně trčel z hlavy přímo k modrému nebi, a zvědavě
se zeptala: „Tak co, jsme tu konečně správně?“
„Jo,“ přisvědčil Kuba a v krku pocítil podivné sevření, jako by se mu na
hrdle stáhnul obojek, jenže zevnitř.
„To jsi vážně kabrňák,“ zabručela blecha uznale a dvěma ladnými skoky se
mu přesunula na špičku čumáku. „Slyšela jsem, že vy psi vždycky trefíte tam,
kde jste se narodili. To musí být ohromná věc. Já bych svůj první kožich nenašla
ani náhodou.“
Pak se postavila na zadní, aby se mohla pořádně rozhlédnout, zamžourala
svýma slabýma očkama do dálky a kriticky poznamenala: „Hm, podle toho
tvého vyprávění jsem čekala ani ne tak statek, jako spíš zámek s fontánou a
cimbuřím. A ona to je přitom taková rozpadlá kuča.“
Kubíček nechal poznámku své kamarádky viset ve vzduchu bez odpovědi.
Nevnímal zborcenou zeď lemující zaplevelený pozemek, vytlučená slepá okna
ani zahrádku za domem, kde teď místo záhonků s křupavou mrkví a voňavými
květinami zel hluboký kráter. Jeho mysl se ocitla ve zcela jiném světě – v tom za
hranicí mezi tehdy a teď. Viděl zářivě rudé tašky na střeše statku a slyšel bečení
ovcí čekajících na to, až je zažene z pastvy domů. Znovu byl ve světě, jímž ho
doprovázela Kýnka, ta potrhlá fenečka, co mu vstoupila do života právě tamhle
dole u dřevníku; původně prý „jen na chvíli“, jenže ta se nakonec protáhla na
několik krásných jar a ještě úžasnějších podzimů.
Nikdy to Kýnce neřekl, ale vždycky potají doufal, že s ním bude až do smrti.
Teprve když se mu to přání splnilo, uvědomil si tu jeho nebetyčnou hloupost.
Snad za to mohlo hloubavé mlčení, snad dech rozechvělý vzpomínkou, něco
zkrátka přinutilo Kristiánku se otočit a pohlédnout do těch obřích bordeřích
kukadel, která si až dosud dokázala vždy najít nějaký důvod k úsměvu. Výraz,
jenž se v nich usídlil teď, se jí ani za mák nelíbil.

Zapřela si přední pár nohou v široké boky, nespokojeně si odfrkla a s gustem
vyhublého borderáka štípla. Přímo na bílou lysinku, vinoucí se mu od špičky
čumáku až na čelo.
„Jauvajs!“ vypískl hafan a přitiskl si tlapku na bolavé místo. „Co to do tebe
vjelo, ženská?“
„Promiň,“ odvětila blecha suše. „Kdykoliv přestaneš vnímat, mám nutkání tě
kousnout.“
Kubík si něco zabručel pod vousy, ale někde vzadu v mozku jí za to byl
vděčný. Vždyť s Kýnkou se už přece rozloučil, a co se ovčáka týkalo, musel
udělat už jen jedno jediné. Poslední věc, kterou tomu vousatému habánovi s
rozesmátýma očima slíbil. Tak proč se vracet do minulosti, když v ní stejně
nemůže zůstat?
Postavil se a sevřel do zubů malý plátěný váček, ležící vedle něj na polštářku
z voňavého mechu. „Tak jdeme,“ zahuhlal. „Je to uf jen koufek. Tamten jafan va
domem.“
Kristiánka se jej ledabyle chytila za ucho a společně se úsporným bordeřím
klusem vydali ke stromu, košatícímu se nad zanedbaným trávníkem.
„A proč zrovna tenhle jasan?“ zeptala se bleška zvědavě, zatímco pes
usilovně hrabal hlubokou jámu u jeho kořenů. „Co je na něm tak zvláštního?“
„Vlastně nic. Ale ovčák to tu měl… uf… moc rád,“ vysvětloval Kuba.
„Zasadil ho tady… kdo sem dal ten kámen, kruci pes… zasadil ho ještě jako
kluk společně se svým dědečkem. Rád tady sedával… koukal do nebe, drbal mě
za ušima, bafal z dýmky… a bylo nám fajn.“
„Aha,“ svitlo Kristiánce. „Ta dýmka, co ji s sebou pořád vláčíš…“
„Jo, to je ona,“ potvrdil pes, hodil oslintaný váček do jámy a začal ji zase
systematicky zahrabávat. „Sám jsem mu ji dal jednou k narozeninám. Říkal mi,
že by se sem moc rád ještě jednou vrátil a vychutnal si poslední hrudku tabáku.
Poseděl si ve stínu větví, opřený o kmen pozoroval mraky a povídal si s loukou,
co všechno se přihodilo od posledního deště.“
„Tak proto…?“ nakousla váhavě blecha a podívala se významně na malý

kopeček zkypřené hlíny, který se vršil na památeční fajfku.
„Tak proto,“ kývl Kubík a několikrát se na hromádce zatočil, aby ji udusal.
„Vím, že to není stejné, jako by tu byl přímo on, ale jsem jen pes, ne kouzelník.
Víc toho pro něj udělat nemůžu. Snad to bude stačit,“ odfoukl si nejistě.
Něco mu tam ovšem nesedělo, něco chybělo.
No jistě! Na okamžik pozvedl pravou zadní. Tak, teď je to v pořádku.
Kristiánka se mu mezitím rozvalovala v kožichu, a místo aby přiložila ruku k
dílu, kochala se pohledem na okolí. Začínala chápat, proč Kubík o tomhle místě
cestou tolik básnil a proč ten jeho ovčák chtěl, aby vzpomínka na něj odpočívala
právě tady, omotaná kořeny letitého stromu, dokud se nerozpadne na kusy a
nestane se jeho součástí. Stačilo si odmyslet kráter zabírající dobrou třetinu
zahrady, zuhelnatělé zbytky plaňkového plotu a haldu suti tam, kde dřív stával
nejspíš nějaký špejchar, a vlastně tu bylo krásně. Jarní příroda se rozhodla
naplno využít toho, že ji tu nebude nikdo brzdit v rozmachu, a vydávala ze sebe
maximum. Kde zrovna neležely nějaké trosky, tam rašila svěží travička, deroucí
se ke slunci se záviděníhodnou cílevědomostí a elánem. Dřevěný špalek sloužící
po léta ke štípání dřeva a rozbíjení morkových kostí obtáčela koruna křehkých
žlutých teček vlaštovičníku a i odsud ze zahrady viděla skrz díru v nízké zídce,
že zanedbaný dvorek statku rozveseluje svými kvítky mlaďounká štíhlá
jabloňka.
Život se sem zkrátka vracel, i když v jiné podobě než dřív. A stále okouzloval
svou nádherou.
„A hele, tamhle někdo jde!“ zvolala najednou překvapeně.
Opravdu. Za nízkou zídkou oddělující zahradu od dvorku se vynořila silueta
muže. Vysoký, hubený, divokým vousem zarostlý chlap v kostkované košili nesl
v každé ruce jedno vědro a zvolna kráčel ke kryté studni v jižním cípu
čtvercového prostranství. A chvíli po něm se z dveří domu vyhrnula drobotina –
dvě malá děcka, a třetí se dokonce neslo na ruce unavené ženy a vřískalo, jako
by mu někdo řekl, že k večeři bude špenát.
Kubík na okamžik překvapením zcepeněl, ale přesto se stačil bleskově

schovat za kmen stromu dřív, než jej kdokoliv z nich spatřil. Zatajil dech a srdce
se mu divoce rozbušilo. To přece není možné! Že by…?
Ale ne, nebyl to jeho ovčák. Zázraky se nedějí. To jen někomu přišlo vhod
celkem zachovalé stavení, kterému se už také začínalo stýskat po lidské
společnosti. Do Kubíčkova rodného statku se zkrátka vrátily hlasy a smích, v
krbu po večerech opět hořel oheň a jeho hřejivé světlo zvalo k vyprávění
příběhů. Akorát že v těch příbězích se už pro borderáka nenašlo místo, nepatřil
do nich. Nemluvě o tom, že to tu vonělo úplně jinak než kdysi. Něco tu chybělo.
„My už jdeme?“ podivila se Kristiánka. „Myslela jsem, že –“
„To, kvůli čemu jsme sem přišli, jsme už udělali,“ řekl hluše pes. Pak vrhl
poslední pohled na cizí rodinu, jež se zabydlela v jeho starém domově, a
zamumlal: „Vždyť ani nemají ovečky. Tak co tady?“

Kapitola II.
I kdybyste Kubíčka nakrájeli na psí kusy a namleli do štěkanátků, neřekl by
vám, co se to vlastně v těch posledních letech sakra dělo. Po silnicích i mimo ně
jezdila sem a tam obrovská a hromsky těžká železná auta, na obloze bouchaly
den co den rachejtle jak na Silvestra a všude kolem práskaly výstřely, jako by
všichni myslivci z okolí uspořádali velký hon a zvířata se rozhodla oplatit jim to
stejnou mincí.
A viděl lidi dělat si navzájem věci, které ho pak pronásledovaly ve snech, jež
se pak ráno horečnatě snažil zapomenout. Nechápal to a rozhodl se, že se o to
ani nebude pokoušet. Stejně by tomu nepřišel na kloub, i kdyby žil tisíc let.
Vyslechl samozřejmě spoustu rozhovorů, v nichž se to hemžilo samým oni a
tamti, debat o dobrých a zlých a ještě horších i povzdechů o dešti a okapu.
Všechno mu to šlo jedním uchem tam a druhým ven. Jeho zajímalo jen jedno:
starat se o nás. My, to byla rozmanitá směsice lidí. Takových, kteří přišli o
domov a teď hledali nový, ale víc než po domově toužili především po bezpečí.

A to se hledalo mezi všemi těmi výstřely a výbuchy čím dál obtížněji.
Ti malí a malé a velcí a velké se stali Kubíčkovým novým stádem. Staral se o
ně, jak nejlépe dovedl. Nejprve s ovčákem a Kýnkou, pak jen s ovčákem a po té
přestřelce s vojáky zcela sám.
A když na dobu předtím už skoro zapomněl, najednou to všechno skončilo.
Jeho stádo se rozuteklo a lidé se vrátili ke svým starým životům nebo se je
pokusili znovu vybudovat ze zbylých střípků. Nikdo samozřejmě neodešel bez
slzavého poděkování a láskyplného podrbání za ušima, přesto ale borderák
zjistil, že jeho pomoc už nikdo nepotřebuje.
Bylo na čase, aby si i on začal skládat mozaiku svého dalšího života. A ani
nemusel dlouho přemýšlet, jak by měla vypadat. Psi to mají v tomto směru
oproti lidem o hodně jednodušší, nikdy totiž nezapomínají na to, co je skutečně
důležité.
„A nebude nám na tom severu zima?“ houkla na Kubíka Kristiánka. Seděla
na svém oblíbeném místě na vrcholku jeho hlavy, odkud měla okolí přímo na
dlani. A že bylo na co se koukat! Zleva pěšinu sice lemoval les stejně hustý jako
nudný, ovšem vpravo se mírně svažovala zanedbaná louka a odhalovala tak
úžasný pohled na okolní zvlněnou krajinu plnou kopečků a hájků. A všechno se
to zelenalo, s každým krokem čím dál víc. Jaro se rozhodlo, že si to po té
nekonečné zimě pořádně vynahradí.
Borderák se pousmál. „Jestli nám nebude zima? Hele, nechci tě zklamat, ale
jak daleko si myslíš, že máme namířeno?“
„No, nikdy jsi o tom vlastně nemluvil. Jenom, že půjdeme ‚na sever‘.“
„Dobrá… Vidíš ty hory na obzoru? Ten hřeben, co se vzdouvá nad
horizontem jako přílivová vlna? Tak tam se chceme dostat.“
„Aha… takže žádní sobi, závěje a polární záře?“ zeptala se bleška a v hlase
se jí mísila úleva se zklamáním.
„Ne, to opravdu ne,“ ušklíbl se vesele Kubík. „Ale pokud ti místo sobů
budou stačit ovečky a místo závějí hromady nadýchané vlny, tak se ti tam určitě
bude líbit.“

Měl dobrou náladu. Melancholie, která jej přepadla u statku, zmizela kdesi
v zapomnění a on si teď vychutnával cestu. Vždyť mu také příjemně ubíhala pod
tlapami. Cítil se podivně lehký. Poprvé po dlouhé době neměl žádné povinnosti,
žádný domov a nikoho, o koho by se měl starat nebo koho by musel poslouchat.
Tedy kromě Kristiánky. Ale ta se nepočítala, to byla prostě dobrá kamarádka, i
když mu občas pila krev. Ovládl jej zvláštní pocit vykořeněnosti, ovšem ne jako
u stromu vyrvaného vichřicí ze země, spíš jako u semínka pampelišky, které si
na kytce svoje splnilo a teď ve slabém vánku letí vstříc novým dobrodružstvím.
A ovečkám.
Celou tu dobu, co chodil se svým člověkem a Kýnkou a tou jejich velkou
rodinou sem a tam po kopcích a rovinách, si ani neuvědomoval, jak mu ty
ovlněné holky chybí. Ale teď mu nedaly spát. Obětoval by klidně bílou špičku
na svém ocase, jen aby si je mohl povodit sem a tam po pastvě.
A v horách na severu jich vždycky žila spousta. Zjara se tam některé louky
bělaly do dálky, jako by na nich zima zapomněla pár závějí. To by v tom byl
čert, aby tam nějaké nenašel!
Z ovčích myšlenek ho probudilo bleší dupání na čele. To se Kristiánka
snažila upoutat jeho pozornost.
„Slyšíš to taky?“ zeptala se ho napjatým šepotem.
Borderák napnul uši. „Ne, akorát vítr ve větvích a někde na východě si dává
do zobáku datel,“ řekl po chvíli.
„Někdo tu je,“ namítla blecha. „Slyšela jsem cupitání a praskání větviček,
hned u cesty.“
„To se ti asi něco zdálo.“
„Tyhle uši se nikdy nemýlí, to bys měl vědět. Když říkám, že –“
„A MÁŠ JI!“
„HOUBY S OVCEM, TY JI MÁŠ!“
„JEN POČKEJ, AŽ TĚ CHYTÍM!“
Na cestu se znenadání vyřítily dvě šmouhy, jedna černá, druhá bílá, a skákaly
nahoru dolů, doleva doprava, až z toho šla Kristiánce hlava kolem.

Šmouhy si psa nejspíš vůbec nevšimly a dováděly a výskaly, až se hory
zelenaly. Tedy, až by se zelenaly, i kdyby se zrovna nezelenaly. Takhle se
zelenaly dvojnásob.
Kubíček si potichu lehl do vysoké trávy u cesty a fascinovaně ty dvě skvrny
pozoroval. Jazyk mu při tom vypadl z tlamy a jako růžový běhoun se uvelebil
mezi stébly.
„Já ti to říkala,“ špitla bleška. „Číhali tu na nás, aby nás přepadli.“
„To asi těžko, ti na nikoho nečíhali,“ prohlásil pes se zběsile tlukoucím
srdcem. „Ty nevíš, kdo to je?“
„Jak to mám asi tak vědět, když se na okamžik nezastaví, abych si je
prohlédla?“
„To jsou přece jehňata. Navíc krásná! A víš, co je na tom nejlepší?“
„Ne, ale ty mi to určitě moc rád řekneš, vidím ti to na čenichu.“
„Kde jsou jehňata, tam poblíž narazíš i na ovce.“
Za Kubíkem se z roští zvedl temný stín a řekl: „To si piš.“
Borderákovo srdce poskočilo a společně se srdcem poskočil také celý
borderák i s překvapenou bleškou na čele. Otočil se. Za ním stál beran s
obrovskými zakroucenými rohy na skloněné hlavě a s bouřkovými mraky
v očích. A bahnice vedle něj se netvářila ani o chlup přívětivěji. O ovcích se říká,
že jsou krotké a bázlivé. To je naprostá pravda… dokud jim nesáhnete na
jehňata.
Ale byly to ovce. První, jež po letech spatřil.
Sedl si způsobně na zadek, vytrčil zablácenou náprsenku, zuřivě zabubnoval
ocasem do země a rychle vydoloval z paměti proslov, který si právě pro tuto
příležitost přichystal: „Ahoj!“
Beran si odfrknul, hrábnul kopýtkem a výhrůžně se zeptal: „Co tady děláš,
lotře? Číháš na Olínka s Kaštánkou? Brousíš si na ně zuby? Přiznej se a já tě
naberu!“
„Nepřiznávej se,“ zašeptala nervózně Kristiánka.
„Ahoj,“ zopakoval Kubíček s úsměvem širokým, jako by se mu nečekaně

splnil sen. Což byla vlastně pravda. Pak si vzpomněl na slušné vychování,
vztyčil uši a zavřel tlamu, aby schoval své impozantní zuby. „Nebojte, já jim
přece neublížím,“ řekl a ocasem dál rytmicky zpracovával stébla trávy rašící na
cestě.
„Jasně, vlkovi tak budeme věřit,“ zabručela bahnice a sklonila hlavu,
připravená bránit svoje mladé.
„Ale já nejsem vlk,“ vysvětloval Kubík. „Jsem pes. A co víc, jsem ovčácký
pes. Nevidíte? Náprsenka, bílý límec, bílý… dobře, skoro bílý prapor na ocasu.
Ovečky jsou pro mě jako druhá rodina. Těch jehňat, co jsem pomohl odchovat,
to byste ani nespočítali.“
Stará ovce si ho dál měřila nedůvěřivým pohledem, ale napětí v jejím postoji
trochu povolilo.
„Hm… jen jestli nelžeš,“ prohlásila a výmluvným pohledem sdělila beranovi,
aby nepolevoval v ostražitosti. „A co tu děláš?“
„Tady s Kristiánkou… vylez z kožichu a ukaž se… tady s bleškou máme
namířeno do hor. Nevíte, je tam pořád tolik stád co dříve?“
„Snad ano,“ odpověděla neurčitě ovce. „Co myslíš, Kiliáne?“
„Jo, určitě. U lidí,“ odfrkl si beran s opovržením.
„Samozřejmě, že u lidí,“ přikývl Kubík. „Kde jinde by měly ovce být? Přece
se o ně někdo musí starat.“
„My lidi nepotřebujeme,“ prohlásil tvrdě Kilián. „Vysvětli mu to, Oleško. Já
se o tom nebudu bavit.“
Otočil se a odešel směrem ke skotačícím jehňatům, která si očividně užívala
jaro plnými doušky a nedaleká rozepře je pranic nezajímala.
„Tváříš se, jako by ti to nešlo na rozum,“ prohlásila Oleška se zpytavým
pohledem. „Ty máš asi lidi rád, viď? Jíš z misky, necháš se hladit a za hozený
míček uděláš, cokoliv ti řeknou.“
„No, takhle bych to neřekl, ale v zásadě jo, mám je rád… Alespoň některé.
Ne všechny. Ovšem o to přece nejde. Patříme k lidem. Potřebujeme se
navzájem.“

„To platí možná o vás psech, jenže my –“
„Nejen o nás,“ ohradil se. „I o ovcích, kozách, krávách, kočkách… dobře, o
kočkách možná ne,“ připustil, „ty se starají akorát o sebe. Ale my ostatní přece
máme s lidmi dohodu.“
„A co když ji dodrží jenom jedna strana?“ řekl temně Kilián. Právě přivedl
obě jehňata a ta teď fascinovaně, se směsí bázně a zvědavosti sledovala Kubíka.
Jako by ještě nikdy neviděla ovčáckého psa.
„Jak to myslíš?“
Oleška si vyměnila pohled s beranem a po chvíli začala vyprávět: „Byla tuhá
zima. Hodně tuhá, skoro jako ta letošní. A jehňata se tenkrát narodila hodně
brzy… ne, to nejsou tihle dva,“ zavrtěla hlavou, když spatřila, kterým směrem
stočil Kubík svůj tázavý pohled. „Člověk nás zavíral na noc do chlívku, aby naše
děti neprochladly. Nějakou dobu nám nosil seno, vodu, měli jsme tam dokonce
liz. Nebylo to zlé. Nebylo to dobré, ale šlo si na to zvyknout. A pak jednoho
dne… Uhodneš, co se stalo?“
Kubíček tušil.
„Nepřišel jeden den,“ pokračovala Oleška a stočila pohled někam k obzoru.
„Nepřišel ani druhý. Ani… nevím, v počtech moc dobrá nejsem. Bylo jich prostě
hodně. A my tam zůstali zavření, tím malým oknem u stropu k nám šlo světlo
akorát pár hodin denně, sena ubývalo, voda žádná… Jen zima a někde za domem
vyli vlci.“
„Nejspíš se mu něco stalo,“ namítl borderák. „Vždyť sama víš, co se tady
dělo.“
„A to má být vysvětlení? Nějaká výmluva?“ bekla ovce a zabodla do psa oči,
v nichž se jako slzy leskla bolestná vzpomínka. „Zkusíš to vysvětlit těm
jehňatům, pro která jsem neměla dost mléka?“
Mlčel. Na to se nedalo nic říct.
„Trvalo nám s Kiliánem dlouho, než jsme vykopli dveře. Moc dlouho…“
zhluboka si povzdechla, snad aby zahnala přízrak toho, co se nemůže odestát. „K
čemu je dohoda s někým, kdo ji pak nedokáže dodržet? K čemu ochrana od

někoho, kdo není schopný ochránit nás sám před sebou, před vlastním selháním?
Proto už s lidmi nechceme mít nic společného. Tady Olínek s Kaštánkou je už
nepoznají. Budou mít lepší život.“
Kubík se nechtěl hádat, přesto namítl: „Ale kdo vás ochrání v zimě před
mrazem a před divou zvěří? Kdo vám ostříhá vlnu a okrouhá kopýtka? Kdo vás
vyžene na pastvu?“
„My si poradíme,“ prohlásil Kilián a drknul čumákem do obou jehňat, aby
jim naznačil, že je čas k odchodu. Pak se naposledy otočil k borderákovi a
překvapivě mírným hlasem řekl: „Snad na severu najdeš ovečky, které hledáš. A
jestli ano, dobře se o ně starej. Nezapomeň, že za ně budeš mít zodpovědnost.
Nebuď jako lidi.“
A s těmi slovy se celé malé stádo otočilo a zmizelo v lese.

Kapitola III.
Za ty roky, co měl Kubík povinnosti jinde, se okolí hodně změnilo. V
místech, kde se dřív k nebi tyčil starý bor, dnes voněla louka osázená ohořelými
pahýly stromů, a lány pšenice pro změnu obsadila neprostupná džungle akátů a
ostružin. Dokonce i některé hory a údolíčka jako by si zahrály škatulata.
Všechno bylo jinak.
Ovšem černobílý pes s blechou na rozčepýřené hlavě si toho příliš nevšímal.
Ztrácel se v myšlenkách.
„Co že jsi tak zticha?“ zeptala se ho Kristiánka, kterou soustavné mlčení
ukolébávalo k přerušovanému spánku.
Kuba jen něco neurčitého zabručel. Nechtělo se mu mluvit, to jeho
kamarádka viděla. Ne snad, že by to hodlala respektovat.
„Myslíš na to, co říkala ta ovce, že jo?“ poznamenala. „Leží ti to v hlavě… a
trochu i v žaludku. To já poznám.“
Pes dál nic neříkal, alespoň ne nahlas.

Bleška se mu uvelebila hned vedle ucha a začala filozofovat. „Já toho o
lidech samozřejmě moc nevím, ale docela tu ovci chápu. Kdyby se stalo něco
podobného mně, taky bych pak měla s daným živočišným druhem nevyřízené
účty.“
„Jenže ono to není tak jednoduché,“ povzdechl si borderák. „Ty to nemůžeš
pochopit, ale pro nás to je… já nevím, jak to popsat,“ řekl bezradně.
„Odstřihnout se od svých kořenů. Zbavit se svojí podstaty. Jako kdyby sis řekla,
že už nebudeš blecha. Žila bys dál, ovšem už bys nebyla bleška Kristiánka, ale…
někdo jiný. Chápeš to?“
„Ani trochu,“ protáhla se a zívla si. „Ale mluv dál, hezky se u toho usíná.“
„To lidi z nás udělali, co jsme,“ pokusil se Kubík uchopit tu otázku z jiné
strany. „A my zase z nich. Nemůžeš říct ‚s lidmi končím‘, a přitom neskončit i
sama se sebou. To prostě… nejde.“
„Když myslíš,“ pokrčila blecha všemi rameny. „Ale ona mi nepřišla, jako by
jí něco chybělo. Spíš že se našla. Vypadala spokojeně.“
Pak se naklonila dolů, aby viděla psovi do oka, a došlo jí to.
„Aha, o to tady jde, že jo? Ty se bojíš, že měla pravdu. Že žít v lidském
područí je špatné a ty ses celou dobu pletl.“
„To přece není život v područí,“ namítl Kubík a snažil se tím přesvědčit
nejspíš nejen svou kamarádku, ale trochu i sám sebe. „Nejsme žádní otroci,
nýbrž partneři. Táhneme za jeden provaz, navzájem si pomáháme a jsme si
rovnocenní…“
Bleška se zahihňala. „To si vážně myslíš?“
„Mezi mnou a ovčákem to tak fungovalo,“ ohradil se borderák, kterého se
její pobavení dotklo. „A je to tak odnepaměti. Uzavřeli jsme dohodu, už dávno.“
„To jako fakt?“
„Počkej, ty to neznáš?“ podivil se. „Je to hrozně starý příběh. Stalo se to
dávnatánsky dávno, u ohně nad kusem opečeného mamuta nebo dinosaura nebo
co to tenkrát na loukách rostlo. Člověk byl šikovný a tu potvoru skolil, ale také
pěkně hloupý. Jak si ji totiž griloval, ta vůně se nesla do daleka a přilákala

divokou zvěř ze všech kopců okolo. Psa samozřejmě také. Většina z nich se
chtěla na Člověka vrhnout, zadávit ho a mamuta mu sebrat, ovšem Pes
nesouhlasil. Ta kořist jim nepatřila, Člověk si ji vybojoval sám a patřila po právu
jemu. Tak se jim postavil a svým štěkotem Člověka varoval. Společnými silami
pak útočníky odehnali a hned si uvědomili, že by si mohli být prospěšní. Tak si
plácli – poprvé a rozhodně ne naposledy. Člověk slíbil, že dá Psovi k dispozici
svoje ruce, které umí stavět domy a rozdělávat oheň, a Pes Člověku zase nos, co
umí vyčmuchat zajíce v noře, a nohy schopné přihnat stádo zatoulané na vedlejší
pastvině. A oba si navzájem vyměnili svou věrnost a respekt a lásku. Aby tu
dohodu zpečetili, tak toho mamuta svorně zblajzli. Díky tomu ta dohoda
přetrvala věky, i když člověk už zajíce nechytá a většina psů zná ovce akorát
plyšové.“
„Hezká pohádka,“ usmála se bleška. „A to se tou dohodou řídí všichni psi?“
„Pokud vím, tak ano. Každý pes, co je v srdci opravdovým psem. Až na
Kýňu,“ řekl Kubík a při vzpomínce na milovanou fenku se mu po tváři rozlil
mírný úsměv. „Naše Kýnka… Té byl nějaký mamut ukradený.“
„Ona neměla ráda lidi?“
„To ne, nic proti nim nenamítala. Považovala je například za dobré škrabače,
kteří se hodili, když ji něco svědilo a ona si na to nedokázala dosáhnout. Ale
každým mávnutím ocasem dávala najevo, že ona nic nepodepisovala. Ráda se
toulala, kam ji nohy nesly a nos zavedl. U nás na statku skončila proto, že sama
chtěla, ne protože by potřebovala někam patřit. Ona už totiž měla místo, které
bylo jen její: svět.“
Pak se zastavil, podrbal se za uchem, až nevědomky málem vytřepal
Kristiánku do mechu, a řekl: „Vím, že nejde pustit čas pozpátku. Nikdo mi
nevrátí ovčáka ani ji, stejně jako už nikdy nebudu štěně, co se po dvoře
prohánělo s pantoflí v tlamě. Ale občas mám pocit, že mě pozoruje, hihňá se mi
a číhá, aby na mě mohla se smíchem vybafnout.“
„Stýská se ti po ní,“ konstatovala blecha, když znovu uhnula roztržité tlapě.
„To je normální. A dávej pozor, halamo jeden. Tady se bydlí.“

„Stýská…“ převaloval na jazyku chuť těch slabik. „Jo, to bude asi ono.“
Ovšem to jedno slovo zdaleka nevystihovalo, co se v jeho psím nitru dělo.
Viděl Kýnku v každém zavlnění trávy v polích, v každém mihnutí stínu.
Dokonce i vítr hučící v korunách stromů zněl jako její spokojené zafunění, když
provedla nějakou rošťárnu. Všechno mu ji připomínalo. Tahle pěšina, hluboký
vývrat obrostlý malinovým houštím, dvojice bludných balvanů, tulících se
k sobě jako dvě ropuchy při návratu z hospody…
Kubík pozvedl hlavu a zastříhal ušima. Tady to přece zná!
Rozhlédl se. Jasně, okolí se sice změnilo, ale prudký kopec zůstal na svém
místě. Tady někde musí být ten malý potůček… ano, je tu, i když z něj zbyla
pouhá stružka. A když půjde podél něj…
„Počkej, ty chlupatisko jedno,“ ozvalo se mu odněkud ze zad. „Nemůžeš jen
tak vystartovat. Musíš mě předem varovat, abych se něčeho chytila!“
Borderák ovšem na žádné námitky nedbal a cválal, co mu síly stačily. S
čumákem přitisknutým těsně nad zem si prorazil cestu skrz smrkové mlází, a
když vbíhal do uzounké průrvy mezi dvěma skalními stěnami, skoro ani
nezpomalil.
A byl tam. Nikdy netušil, že se tady ještě někdy ocitne.
Posadil se na zadek, zrychleně oddechoval a nozdry se mu divoce roztančily.
„Hezká jízda, moc pěkná,“ poznamenala sarkasticky Kristiánka a opatrně se
pustila chlupu, kterého se doteď držela ne jako blecha, nýbrž spíš jako klíště. „A
kde to vlastně jsme?“
Kubík neodpověděl, jen se mu po tváři rozléval zasněný úsměv jako sirup
destilovaný z letního nektaru a prvního pohlazení.
Blecha se rozhlédla. Netušila, z čeho je borderák tak paf. Prostě obyčejná
mýtina, no a? Poměrně rozlehlá, porostlá hustým kobercem trávy s vykukujícími
prvními žlutými terči pampelišek a ze všech stran sevřená strmými svahy kopců
a skal. U vzdálenějšího konce se pod kořeny mohutného dubu leskla hladina
studánky, z níž vytékala úzká stružka pramínku, který sem psa dovedl. Prostě
útulné zákoutí, ovšem nic, co by ji připravilo o dech a o myšlenky na večeři.

„Tohle je Kýnčin palouček,“ řekl konečně, když se dosyta vynadíval na okolí
a nasál tolik pachů, až se mu hlava zatočila vzpomínkami. „Tady nějakou dobu
žila o samotě, než se zabydlela u nás na statku. Jednou mě sem zavedla, ale
musel jsem slíbit, že se cestou nebudu ani dívat, ani čuchat. Tohle bylo prostě
její království a nikdo sem nesměl bez jejího svolení.“
Zvolna se vydal po obvodu mýtiny.
„A proč tě sem tedy vzala?“
„Chtěla mě představit svojí kámošce,“ vysvětlil borderák.
„Neříkal jsi náhodou, že tu žila sama?“ zamračila se nedůvěřivě Kristiánka.
„To ano,“ uchechtl se hafan a došel k tůňce. „Ona ta její parťačka žila akorát
tady, ve studánce, na její hladině.“
Podíval se dolů na svůj odraz. Pak do něj drknul čumákem, snad jestli se
nezmění na někoho jiného, ale pořád viděl pouze sám sebe. Tak se aspoň napil.
„Ta tvoje Kýnka musela být dobré jelito,“ poznamenala blecha, když jí došlo,
jak to myslí.
„To ne,“ ohradil se Kubík. „Byla prostě jiná. Svoje. V žádném případě ne
hloupá, to ani náhodou, ale viděla věci svým vlastním způsobem.“
Posadil se vedle tůně a zaposlouchal se do cvrlikání ptáčků, kteří v korunách
stromů pěli svou vlastní verzi ódy na radost.
„Kýnka chtěla mě a tu svou parťačku dát dohromady. Tvrdila mi, že se mi
určitě bude líbit.“ Hodil poslední pohled na vodní hladinu, lehl si a tichým,
vyrovnaným hlasem řekl: „Vlastně se trefila. Jenže já měl stejně radši tu živou,
skutečnou.“
Kristiánka viděla, že se Kubík zase noří do světa ve své hlavě, ale rozhodla
se, že ho tentokrát nekousne. Tyhle vzpomínky se od těch z rána lišily –
nedrásaly, nebolely. Hladily, laskaly pomačkanou duši a vnášely měkké světlo do
míst, kde ho bylo nejvíc zapotřebí.
A navíc neměla hlad.
Po chvíli borderák vstal a přešel k mohutnému dubu. U jeho kořenů bylo
vyhrabané útulné doupě. Koberec z navátého listí musel pocházet z letoška, ale

on si stejně představoval, že z něj stále cítí Kýnčinu vůni.
Usnul.

Kapitola IV.
Šikmé sluneční paprsky se protáhly dírou do nory, rozhlédly se po ní a jemně
polechtaly na nosech psa i blešku: už museli vstávat!
Borderák se protáhl a usmál se. Vyspal se tak krásně, jako už dlouho ne, a
zdálo se mu… vlastně ani nevěděl o čem. Ale přesto ho ten sen potěšil, zbavil ho
všech pozůstatků včerejšího smutku a vlil mu do žil novou chuť do života.
Možná tady Kýnka – ta fenka se širokým úsměvem a ještě širším srdcem – žila
tak dlouho, že celé okolí nasáklo jejím nezdolným optimismem, a jeho část teď
přešla i na něj. Inu, proč ne?
Naposledy se napil ze zrcadlové studánky. Na okamžik se mu zdálo, že na
její hladině koutkem oka zahlédl Kýnčin odraz, ale byl to jen přelud. I tak mu to
zvedlo náladu.
Protáhl se, nechal na dubu vzkaz, že se tu stavil, a vyrazili. Vysoká tráva
zarostlé lesní pěšiny se otírala psovi o plece a zanechávala mu na nich
drobounké krůpěje ranní rosy.
„Dneska máš nějak dobrou náladu,“ poznamenala bleška, která se mu
rozvalovala na špičce čumáku a nechala se natřásat pravidelným klusem.
„Mám,“ souhlasil pes bez zapírání a vesele přeskočil březovou větev ležící
přes cestu. „Za chvíli se dostaneme z lesa, takže uvidíš proč. Hory budou už
jenom kus před námi. A jakmile se dostaneme přes první hřeben, budeme tam. V
zemi oveček.“
„Stejně nechápu, co tě tam tak táhne,“ podivila se Kristiánka a otočila se, aby
seděla ke Kubíčkovi čelem. „Co tě znám, ani jsi po ovcích neštěkl. A najednou
jsi jimi úplně posedlý.“
„Měl jsem holt spoustu jiné práce. Od rána do večera jsem běhal po kopcích,

díval se a čmuchal, abych zjistil, kudy máme jít a kudy ne. Hledal jsem
zatoulané děti. Uklidňoval ty, kteří strachem už nedokázali udělat ani krok – a to
nebyli jen ti nejmenší, tu a tam to dokonce potrefilo i chlapy jako hory. Jenže to
už je všechno pryč a já… já bych se zase moc rád vrátil k ovečkám. Myslím, že
si to po tom všem zasloužím, ne? Aspoň trochu.“
„A nepřemýšlel jsi o tom, že bys už konečně pověsil práci na hřebík a místo
toho jenom odpočíval a nechal se drbat za ušima? Slyšela jsem, že tak to
hrdinové dělají.“
Kubík na kamarádku zmateně zašilhal. „Co provedli tak hrozného?“
„Ne, ty mi nerozumíš. To není za trest, ale za odměnu. Akorát se celý den
válejí, nechávají se obskakovat a nemusí už ani přehnout stéblo.“
Pes po chvíli zvolna zavrtěl hlavou. „Ne, to nechápu. Copak může být něco
lepšího než pomáhat svému ovčákovi, každé ráno vyběhnout mezi svoje stádo –
chápeš to, k vlastním ovečkám! – pracovat, až se ti z kožichu kouří, a pak se
spokojeně svalit do stínu vedle svého člověka a povídat si nebo spolu jen tak
mlčet a koukat se, jak se ovce pasou?“
„Kubíčku,“ upozornila ho blecha. „Už zase zrychluješ, všiml sis toho? To
děláš vždycky, když začneš mluvit o ovcích.“
Borderákovi vesele blýsklo v oku. „Myslíš, že zrychluju? Tak dívej!“
A přešel z klusu do cvalu, z cvalu do trysku, a kdo ví, u čeho by skončil,
kdyby se mu mezi nohy najednou nezamotaly dvě ovce. Tedy jehňata. Kaštánka
s Olínkem, které potkali včera. Dnes ovšem ti dva neskotačili. Ozlomkrk někam
pelášili.
„Šmarjaseno, tady je další,“ vypískl ze země bílý Olínek a upíral vyděšený
pohled na Kubíka. Nebo byl Olin ten černý? Kuba si nemohl vzpomenout.
„Ovce šílený,“ zaláteřil, vymotal se z klubka a očuchal obě odrostlá jehňata,
jestli se jim nic nestalo. „Tak se aspoň rozhlédnu, než vběhnu na cestu, ne? Co
kdyby se vám něco stalo?“
„Ten k nim nepatří. Tohle je přece ten pán ze včerejška,“ obrátilo se na
sourozence černé jehně. Aha, Kaštánka, vzpomněl si borderák. Takže první

promluvil opravdu Olínek.
„Máš pravdu,“ souhlasil mladý beránek, vyskočil na nohy a drmolil: „To je
klika, že jsme na vás narazili, pane Pes! Musíte nám pomoct! Rychle! Mámu s
tátou přepadli!“
Kubík se okamžitě napjal, jak se v něm probudily lety vypěstované instinkty.
„Kdo je přepadl? Pytláci?“
„Ne, pane Pes. Žádní lidi. Ale… jiní páni Psové,“ ošil se Olin. „Jenže ne
takoví jako vy. Vy jste hodný. Oni jsou zlí.“
„A nebyli to spíš vlci?“ nadhodila Kristiánka a už se pro jistotu chytala všeho
kolem sebe. Moc dobře věděla, jakou rychlostí dokáže její průvodce vystartovat.
„No… to… to nevíme,“ zarazila se Kaštánka. „Jak se to pozná?“
„Těžko,“ odvětil stručně Kubík, který nehodlal dál marnit čas. „Ukažte mi,
kde se to stalo, a držte se dál. Ať se do ničeho nepřipletete.“
„Vlevo od cesty je taková mýtinka. Dřív tam lidi měli asi nějaký srub, teď
tam zůstalo jenom spáleniště a –“
Víc už pes neslyšel. Jakmile se dozvěděl směr, na nic nečekal a vyrazil
kupředu.
„Hlavně, aby to nebyli vlci, že jo?“ nadhodila napjatě Kristiánka.
„Já bych mnohem… radši vlky,“ opravil ji mezi nádechy Kuba, zatímco se
jako černobílá chlupatá šmouha prosmýkával plnou rychlostí mezi stromy. „Moc
bych si to přál…“
„Proč?“ nechápala blecha.
„Vlci… to by bylo zlé,“ vysvětloval. „Ale psi… prosím, ať to nejsou psi.“
Dál se už neptala. Ani neměla čas, palouk měli na dohled. A na doslech. Do
zuřivého štěkotu se ozývalo hlasité táhlé bečení, v němž se mísila bolest s
tvrdohlavou paličatostí.
Kubík přeskočil poslední padlý kmen, jako dělová koule proletěl bez
zpomalení skrz křoví a ocitl se na mýtině. Jen kus před ním stála zády k němu
ovce Oleška, skláněla bojovně hlavu a připravovala se na útok trojice vyzáblých
psů, kteří se ji snažili vzít do kleští. Ano, opravdu psů, žádných vlků. Berana

však nikde neviděl. Až po dalších dvou dlouhých skocích k místu boje si
uvědomil, že to Kilián je ona bolestně pobekávající hromádka, nad kterou
Oleška stála a chránila ji vlastním tělem.
Naposledy se odrazil, přeskočil ovci a štěkl tak silně, až z toho zaléhaly uši:
„A DOST!“
Útočníky jeho nečekaný příchod překvapil, ale nic víc. Rozhodně se
nehodlali své kořisti vzdát. Vůdce smečky, kulhavý německý ovčák se žlutýma
očima a zježeným hřebenem na páteři, se výhrůžně přikrčil a zavrčel: „Co se do
toho pleteš, Límečku? Chceš je snad pro sebe? Hezky se postav do řady a doufej,
že na tebe zbude. Mohlo by. Zvlášť na tom beranovi je masa dost pro všechny.“
„Nikdo se žrát nebude,“ blýsklo Kubovi nebezpečně v očích. „Zbláznili jste
se snad? Zapomněli jste, co vás mámy učily? Chcete vztáhnout tlapu na ovci?“
„Jasně, že chceme,“ zašeptal olysalý zlatý retrívr po vůdcově pravici, a jak se
lačně usmál, ukázal světu své zlomené špičáky. „Na ovce. Na berana. A někde se
tady potulujou i dvě mláďátka, jehňátka jako lusk. Utekly nám, ale však my je
lapneme. Náš Bendži by vyčmuchal i pšouk v maštali.“
Poslední z trojice, šedý psík neurčité rasy s kulatou hlavou a dlouhým
čumákem, si komplimentu nevšímal. Nespouštěl oči z černobílého vetřelce a v
hrdle mu temně klokotala nenávist.
„To přece nemůžete,“ namítl borderák s pohledem upřeným na německého
ovčáka. „Pes a ovce a člověk jsou jedno. Zvlášť ty to přece musíš vědět. Máš to
v krvi.“
„Slyšíte ho, naivu?“ uchechtl se vlčák. „Já ti něco povím, Límečku. Vidíš tu
snad kolem nějakého člověka? Nevidíš, že ne? Zato já tu vidím ovečky. Ovečky
jak buchtičky a já na ně mám chuť. Tak ti radím – uhni, nebo si z tebe uděláme
zákusek.“
„To se asi nestane,“ odvětil temně Kuba a postavil se tak, aby Olešce s
Kiliánem dělal štít.
„Tvoje věc,“ ušklíbl se černohnědý pes. „Jestli si myslíš, že si kvůli tvým
cirátům nechám ujít takovouhle hostinu, tak se šeredně mýlíš. A co nevidět

zjistíš, jak moc.“
Pak krátce štěkl a pohybem hlavy zavelel svým dvěma nohsledům. Borderák
se rázem ocitl uprostřed trojúhelníku, jehož tři vrcholy měly ostré zuby a v očích
vraždu.
Jenže on si toho prožil dost na to, aby ho trojice toulavých psů nevyděsila.
Bohužel už viděl i horší věci, a také před nimi necouvnul. Navíc vědomí, že
chrání ovce, mu dávalo sílu.
Upřel zrak do vlčákových očí a mírně poodhalil zuby. Z hloubi hrudi se mu
ozývalo sotva slyšitelné temné vrčení. Zbývající dva psy vnímal spíš jen
podvědomě, nepotřeboval se na ně dívat. Věděl, jak to bude probíhat. Poskoci se
jej pokusí znejistit, odlákat jeho pozornost. Hlavní útok ovšem povede vůdce
smečky – bylo to jeho právo, které si vysloužil v desítkách předchozích rvaček.
Vypelichaný retrívr poskočil kupředu a pokusil se chytit borderáka za
spěnku. Ten však přesně na to čekal. Místo aby se po soupeři ohnal a otočil se
tak bokem k číhajícímu vlčákovi, mohutně se odrazil a dlouhým skokem se
přenesl přes hřbet útočícího psa, aby si z něj udělal štít. Ještě v letu se navíc
mrštně přetočil a vší silou ho kousl do kořene ocasu. Nebyla to nebezpečná rána,
ale bolela.
Retrívr bolestivě vykvíkl a instinktivně poodskočil od svého protivníka.
Zatímco vlčák se tím nenechal vyrušit a nespouštěl z Kuby zrak, šedivý stopař
neurčité rasy udělal chybu a stočil pohled na svého zraněného parťáka. Ten
jediný okamžik černobílému ochránci ovcí stačil k tomu, aby k němu
bleskurychle přiskočil a zahryzl se mu do stehna zadní nohy, div mu ji
neprokousl skrz naskrz. Toulavý pes zoufale zavyl a zběsilým zmítáním se snažil
vyprostit, Kubík však zuby uvolnil až ve chvíli, kdy zaútočil vůdce smečky.
Strhla se mela. Zběsilý štěkot a chroptivé vrčení bojujících psů se nesly
daleko do hloubi lesa a všechna zvířata, která jej zaslechla, vystrašeně mizela
hluboko ve svých norách a doupatech.
Vlčák si původně myslel, že se svým protivníkem udělá rychlý konec, jenže
záhy zjistil velikost svého omylu. Nejen, že ho jeho dva pomocníci nechali na

holičkách a se staženým ocasem si opodál otřeseně lízali rány, ale ten černobílý
hafan navíc bojoval jako démon. Váhou a výškou se sice německému ovčákovi
nemohl vyrovnat, ovšem víc než dostatečně to vynahrazoval svou mrštností a
zkušenostmi. Přesně věděl, kdy uskočit, kdy nastavit čelisti i kdy vyrazit do
protiútoku. Navíc zplstnatělá srst na límci mu sloužila jako celkem slušná
ochrana a on toho dokázal dobře využít.
Po několika nekonečně dlouhých chvílích naplněných tesáky a touhou po
krvi se od sebe oba bojovníci odpoutali.
Zatímco do vlčákova pohledu pronikly pochyby, Kubíkovi stačil jeden
nádech, aby se mu vrátil jeho mrazivě ledový klid. Jen temné vrčení na samé
hranici slyšitelnosti prozrazovalo, že je připraven kdykoliv s chutí pokračovat.
Nenechal se však zaslepit vztekem. Znovu se postavil tak, aby co nejlépe kryl
berana s ovcí, a začal zkracovat vzdálenost. Nehodlal čekat, až si protivníci
převezmou zpět ztracenou iniciativu. Přikrčil se, zabodl oříškový pohled do
vlčákových očí a zvolna se k němu blížil. Neslyšně, hrozivě pomalu kladl jednu
tlapu před druhou a bez jediného mrknutí pozoroval svého soka. Možná za to
mohl mírně nakrčený čenich, možná pohled, v němž se namísto rozverné jiskry
zračil pečlivě kontrolovaný vztek, ale z Kuby, toho přátelského bordeřího
parťáka v dobrém i zlém, šel strach.
Vůdce smečky zaváhal. Tohle se vůbec nevyvíjelo podle jeho představ.
Zadávit v přesile bezbrannou ovci, na tom nebylo nic těžkého. Ale střetnout se
v boji jeden na jednoho s ostříleným a neústupným protivníkem? Kdo ví, kdo by
z toho vyšel vítězně. Za to mu ten kus skopového nestál.
„Tímhle jsme neskončili,“ sykl, a už když to říkal, věděl, jak planě ta
výhrůžka zní. Spíš tím vyslovil vlastní přání než nějakou věštbu. Pak krátce štěkl
na své nohsledy a dvěma belhavými skoky zmizel mezi stromy, aniž by se
ohlédl, zda jej ostatní následují. Ti ovšem nelenili a po chvíli po nich na mýtině
zbyl pouze zatuchlý pach prašivé srsti a zkažených zubů.
Kubu zaplavila vlna úlevy. „Tak to bychom měli,“ vydechl spokojeně.
„Kubíčku…“ pípla Kristiánka, která vykoukla z jeho husté srsti, a tón v jejím

hlase vrátil psa zpátky do reality.
Ohlédl se. Ovečka stála jen na třech nohou, ze stehna pravé zadní jí z
hlubokého šrámu stékala krev až na kopýtko. Svého zranění si však vůbec
nevšímala. Čumákem zoufale ňufala do Kiliána, ležícího na zemi s rozšklebenou
ránou na krku a jedním okem otočeným k nebi, jako by se chtěl naposledy
podívat na beránky skotačící po obloze. Zdálo se to Kubíkovi, nebo jich tam
nahoře bylo opravdu o jednoho víc než před chvílí?
Z mlází se vyřítili Kaštánka s Olínkem a rozběhli se ke svým rodičům.
Jakmile však Oleška pozvedla hlavu jejich směrem, zarazili se. I na dálku
poznali, že něco není v pořádku. A když spatřili beranovo nehybné tělo a výraz
v matčiných očích, zalila je krutá, bezcitná vlna poznání.
Kuba se otočil od plačtivě pobekávajících jehňátek i zdrcené staré ovce, které
se během pár okamžiků zbořil svět. Trojice toulavých psů teď měla ohromné
štěstí, že se po nich už slehla zem. Borderák skřípěl zuby a z očí mu šlehaly
blesky. Kdyby věděl dřív, co před jeho příchodem stačili napáchat, neprošlo by
jim to tak lacino.
A neprojde. Rozhodl se. Tohle nemůže nechat jen tak!
Sklonil hlavu, nasál pach jejich strachu a dlouhými skoky se jim vydal po
stopě.
Daleko však nedoběhl. V zorném poli mu zběsile hopsala Kristiánka a
snažila se upoutat jeho pozornost. Něco na něj křičela.
„Tak konečně vnímej, ty zablešenče!“ ječela ze všech sil.
„Co… co?“ zarazil se.
„Kam si myslíš, že běžíš?“
„No… přece za nimi. Za těmi, co to udělali. Spravedlnost –“
„A to je tady takhle necháš?!“ hněvala se bleška nad jeho zabedněností.
„Podívej se na ně! Stará je zraněná, mladí se o sebe sami nepostarají, a ty si
klidně půjdeš vyřizovat účty? Pokud tím nedokážeš vrátit čas, tak buď tak laskav
a udělej to, co je důležité.“
Kubíček, ten černobílý dobrák s úzkou lysinkou a širokým srdcem, se

zastyděl. Kristiánka měla pravdu. Jeho povinností nebylo ztrestat padouchy, kteří
se provinili tím nejhorším, co může pes udělat. To ať si s nimi vyřídí někdo jiný.
On musel myslet především na Olešku, Olínka a Kaštánku. Ti ho potřebovali
tady a teď.
Mlčky došel k ležícímu Kiliánovi a postavil se vedle ovce. Ta zvedla hlavu a
bekla: „Tohle je trest za naši hloupost? Mysleli jsme si, že si poradíme se vším, a
přitom… co jsme asi tak proti nim mohli zvládnout? Kdybychom zůstali u lidí,
nestalo by se to.“ Ztěžka se svalila do krví nasáklé trávy a zašeptala: „Běž na
sever, Kubíčku, a vezmi s sebou moje děti. Já tak daleko nedojdu, ale ony ať
jsou v bezpečí.“
„Neboj se, ovečko,“ prohlásila Kristiánka a přeskočila na Olešku, aby ji
utěšila. „My víme, kde se o vás postarají. O vás všechny. A až budeš v pořádku,
vydáme se do hor. Společně.“
„Opravdu?“ zeptala se Oleška, která jí chtěla věřit, a s námahou se postavila.
„Opravdu?“ zeptal se pes, jenž tak docela nechápal, o čem to jeho parťačka
mluví.
„Opravdu,“ přikývla rozhodně blecha. „Něco mě napadlo. A zvlášť tobě se
ten plán bude líbit, Kubíčku. Uvidíš.“

Kapitola V.
„Proboha, Stáňo, pojď se podívat!“ zvolal překvapeně vousatý muž. Kladivo,
kterým přibíjel na plot nové plaňky, zůstalo pozapomenuté uprostřed pohybu.
„Co se děje?“ zeptala se trochu nenaloženě pohublá žena s hlubokými
vráskami kolem úst a vzhlédla od ponku. Na jednom konci měřila laťky, na
druhém stál košík s vrnícím nemluvnětem.
Vousáč jen mlčky ukázal k lesu. Z něj právě volným klusem vybíhala
skupina nějakých zvířat – vypadalo to na dvě odrostlá jehňata, kulhající starou
ovci… a psa?

Zaclonil si oči před ostrým dopoledním sluncem. „Taky se ti zdá, že běží
přímo sem?“
„Vypadá to tak,“ přikývla a otřela si dlaně do pracovních kalhot. „Jako by je
ten pes naváděl sem k nám. Podívej, kdykoliv se některá z nich odpojí, hned ji
zažene zpátky k ostatním.“
Vousáč to chvíli pozoroval. „Vážně, něco takového jsem ještě neviděl,“ řekl a
zasmál se. „Vidíš, já jsem ti povídal, že tenhle dům nám seslalo samo nebe. Voda
ve studni je čistá, půda na zahradě není ničím zamořená, hned za humny máme
les se spoustou dřeva na topení i na opravu statku… a teď nám sem míří dokonce
vlastní stádo oveček i s pasáčkem. Co víc si přát?“
„Já bych si přála spoustu dalších věcí,“ pozvedla žena ironicky obočí. „Za
elektrický sporák bych zabíjela a za teplou vodu bych byla ochotná mrzačit. Ale
máš pravdu,“ připustila. „Za daných okolností je tohle výhra.“
„Zajímalo by mě, co to má znamenat…“
„Tak se toho psa zeptej,“ ušklíbla se. „Co nevidět tady budou.“
Měla pravdu. Kubíkovi už zbývalo akorát zručně navést své ministádo kolem
hromady suti, jež zbyla ze staré kůlny, a už se všichni čtyři protáhli rozvrzanou
brankou, kterou jim žena s tázavým výrazem podržela otevřenou. Borderák
odvedl ovce do rohu dvora, aby nepřekážely, vrátil se k vousáči a sedl si před
něj.
„Ahoj, člověče,“ pozdravil.
Muž si k němu přidřepl, opatrně k němu natáhl ruku, a když viděl, že proti
tomu nečekaný návštěvník nic nenamítá, přátelsky jej podrbal za ušima. „Ty jsi
ale fešák,“ usmál se. „Jak se jmenuješ? A kde ses tu vzal?“
„Jsem Kubík,“ odpověděl způsobně hafan, „a dřív jsem tu žil. Tamhle před
tou kůlnou mám zahrabanou kost, jestli mi nevěříš. Inu, to je vedlejší… chtěl
jsem tě –“
„Kdysi jsem měl taky psa jako ty,“ usmál se vousáč a pokračoval v drbání.
„Tedy, on vlastně patřil dědovi, ovšem byl skoro můj. Jmenoval se Béda a pořád
utíkal. Takový rošťák s hnědýma ťapkama. Co my se spolu natropili

lumpáren…“
„Bezva, to je fajn, ale o tom si můžeme promluvit později. Chtěl jsem říct –“
„Podívej, Stáňo,“ otočil se na manželku postávající opodál, „jako by chápal
každé moje slovo. Jenom promluvit.“
„Hele, Kubíku, on ti asi nerozumí,“ ozvala se Kristiánka z houští na psově
náprsence, odkud vše sledovala.
„Hm, očividně ne,“ zabručel borderák. „Zapomněl jsem, že i když se usadil
na našem statku, není to žádný ovčák. No co, však my to nějak zvládneme.“
„Ty umíš mluvit lidskou řečí?“ podivila se blecha.
Pes se ušklíbl. „Co z toho? Ještě by mě strčili do cirkusu. Ale ani to
nepotřebuji. S lidmi se dá domluvit i jinak. Hlavní je, jít na to dost jednoduše,
aby to pochopili i oni. Sleduj.“
Muž se překvapeně postavil. „Ty ses nám nějak rozštěkal, kamaráde. Něco
chceš? Počkej, kam běžíš? Aha, pro ty ovce, které jsi přivedl, jasně.“
„Hele, jak ta velká kulhá,“ upozornila jej žena.
„Jo, taky jsem si všiml. Ti mladí vypadají v pořádku, jenže ona… Panečku,
ta má na noze pořádnou ránu. Kdybych si ji tak mohl blíž prohlédnout, ale ona
pořád uhýbá… Aha, hodný pejsek, moc hodný, ty ji ke mně přitlačíš, ano? No ty
jsi pašák. Ještě kdybys mi ji mohl natočit bokem… To je ono. Hm,“ zachmuřil
se. „Něco ji nejspíš ošklivě potrhalo. Divím se, že vůbec může chodit. A má to
samou špínu, takhle se jí do toho chytí sepse… Můžeš mi ji prosím chytit,
Stáňo? Jo, to je ono.“
„Pěkně se cuká, mrcha.“
„Jen klid,“ poplácal muž Olešku mírně po boku. „Podíváme se na to, snad
něco vymyslíme. Hele, pejsku, můžeš zatím ta dvě jehňata odvést jinam, aby se
tady nepletla? Myslíš, že to zvládneš? Určitě ano. Hele, tamhle dole u zahrady je
takový šikovný přístřešek, kde by se jim mohlo… aha, ty už je tam vedeš. Tak
výborně.“
Samozřejmě, že Kuba věděl, jaký přístřešek má vousáč na mysli. Vždyť tam
přece žily ovce odnepaměti! A už bylo na čase, aby se tam nějaké objevily

znovu.
Jeho tělem se začínalo rozlévat spokojené teplo. Čas vrátit nemohl, to dobře
věděl – a přesto měl pocit, že se právě to nyní děje. Byl zase zpátky. Důvěrně
známé zdi opět načichnou tou krásnou vůní ovčí vlny, jež za poslední roky
vyprchala, a on společně s novým stádem a novým ovčákem začne tvořit nové
příběhy, které si pak budou po večerech vyprávět u ohně. Tak jako dřív.
Svět zase začne dávat smysl.
Jehňata ulehla na udusanou hlínu u jedné zdi a nepokojně pokukovala po
vrátkách vedoucích na dvorek, kde vousatý muž kontroloval hlubokou ránu na
Oleščině stehně. Borderák se k nim svalil a jazykem jim začal čistit čumáky a
břicha.
„Nebojte, caparti, dobře to dopadne,“ uklidňoval je. Sice i jeho trochu
znervózňovaly hlasy, které k nim tu a tam doléhaly a občas s sebou nesly napjatý
podtón, ale on vousatému muži důvěřoval. Znal slova jako „sepse“ a prováděl
lumpárny s dědovým psem Bédou, takový člověk si přece musel vědět rady.
Debata na dvoře nabírala na intenzitě. Pes moc nechápal, o čem se tam bavili
– slyšel něco o budoucnosti, o hnisu a černých skvrnách, o osudu a božím
zásahu, o jídle pro děti… nedávalo mu to smysl. A proč by také mělo? To ať si ti
dvounožci vyřeší sami. On byl doma. Na ničem jiném vlastně nezáleželo.
Po chvíli diskuse utichla. A místo ní se z dvora vyřinul pach, který Kubík
nečekal. Odporný a přesto vábivý, lepkavý a hustý a karmínově rudý, dráždil na
patře a rozechvíval nozdry.
Pozvedl uši, otočil se a postavil se na zadní, aby se podíval přes vrátka.
Chvíli mu trvalo, než si uvědomil, na co se to vlastně dívá. Proč tam Oleška visí
hlavou dolů z větve stromu a proč je pod ní hrnec, proč jí po skráni stéká hustá
krev…
Přestal dýchat.
To ne! To by přece jeho ovčák nikdy neudělal! K tomuhle řešení sahal
vždycky až naposledy, když všechno ostatní selhalo! A oni přitom vůbec nic
nezkusili! Ani to nejmenší!

Odstoupil od vrátek, ale nepomáhalo to. Pořád to byla pravda.
Kaštánka s Olínkem k němu zvedli tázavé pohledy. „Děje se něco, pane
Pes?“ zeptala se váhavě malá jehnička.
Kuba se jen nadechl a přeletěl pohledem z ovečky na vrátka a zpátky. Co jí
měl sakra říct?
„To jsem nechtěla,“ pípla zděšeně Kristiánka a na samohláskách se jí srážel
pláč. „Copak… copak tohle lidi dělají? Vždyť vypadal tak hodný…“
Borderák zamrkal, aby zahnal pálení v očích. Stále nedokázal ten šok strávit.
Za dobu, co žil mimo statek a pomáhal všem, kdo pomoc potřebovali, sice často
viděl lidi dělat věci, které jeho psí rozum nedokázal pochopit. Ale vždycky to
dělali akorát jiným lidem a namlouval si, že k tomu možná měli nějaký důvod.
Nikdy ho však nenapadlo, že se budou stejně chovat i teď, když už bylo po
všem, navíc k bezbranným zvířatům. Že jsou prostě takoví.
„Co s nimi teď bude?“ nedala se odbýt bleška s významným pohledem na
mladé.
Kubíček už ovšem věděl. Přiběhl k místu, kde se plot obíhající zahradu
rozpadal, zakousl se do jedné plaňky a silným trhnutím ji vyrval i se zrezivělými
hřebíky.
„Rychle, caparti,“ sykl na jehňata. „Mizíme odsud.“
Kaštánka se váhavě postavila na uťapaná kopýtka a stočila pohled na branku.
„A co máma?“ zeptala se zmateně.
„Ta s námi nepůjde,“ odpověděl a ta slova ho bodla u srdce jako rozžhavená
dýka. „Pak vám to vysvětlím. Teď honem do lesa!“
Zatímco se protahovali dírou v plotě a mířili pryč od statku, kde právě
vousatý dlouhán s manželkou čtvrtili Kubíkovy iluze, Kristiánka se zeptala:
„Kam tedy půjdeme? Na sever?“
„Za dalšími lidmi?“ odpověděl otázkou a hlas měl těžký smutkem a
přetrpěnou zradou. „Aby Kaštánka s Olínkem dopadli stejně? Ani náhodou.“
„Tak kam?“
„Do bezpečí,“ řekl rozhodně. „Na místo, kde je nenajdou ani toulaví psi, ani

nikdo další, kdo by jim chtěl ublížit.“
Na loučku sevřenou strmými skalními stěnami, se šťavnatou travičkou a
studánkou s průzračnou vodou, z níž vytékal slabý pramínek. S útulným
doupětem v kořenech košatého dubu, které zakrátko načichne překrásnou vůní
ovčí vlny, aby se tam cítili všichni jako doma. Na místo, kde jeden čas žila jeho
nejlepší kamarádka, jež dobře věděla, že lidem nejde slepě věřit. Veselá, potrhlá,
moudrá Kýnka.
Kubík věděl, že by neměla nic proti. A snad, když zrovna nebude on sám
poblíž, dohlédne na jehňata ze studánky, u níž si s oblibou povídala se svým
vlastním odrazem.
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